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1. RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

Recordem als afiliats 

a aquest Règim Es-

pecial de la Segure-

tat Social que fins al 

proper 31 d’octubre 

estem en període 

hàbil per sol·licitar el 

canvi de base de 

cotització 

 

Recordem als afiliats a aquest Règim Especial de la Seguretat 

Social que fins al proper 31 d’octubre estem en període hàbil per 

sol·licitar el canvi de base de cotització, canvi que tindria efectes a par-

tir del 1er. de gener de 2016. Aquest canvi també es pot sol·licitar fins 

al 30 d’abril per tenir efectes pel segon semestre del mateix any. Tan-

mateix també es pot sol·licitar l’augment automàtic de les bases de co-

tització sense necessitat de sol·licitar-ho cada any, si el que es desitja 

és l’actualització de les bases màximes permeses per cada any. 

 

 

L’actual base màxima de cotització és de 3.606,00 euros (quota mensual de 1.078,19 

euros). Per als que tenen més de 48 anys, si no tenen concedida abans una base superior durant 

els cinc anys anteriors, la base màxima és de 1.945,80 euros (quota mensual de 579,85 euros). 

També hi ha restriccions de bases màximes per aquests cinc anys anteriors. 

 En fer les previsions oportunes, si no hi ha nous canvis legislatius, caldrà tenir en consideració 

la Llei 27/2011 d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, 

més coneguda com a Llei de Reforma de les Pensions, que va entrar en vigor l’1 de gener de 

2013 així com la nova Llei 23/2013 que està vigent des de l’1 de gener de 2014 i que desvincu-

la les futures revaloritzacions de l’Índex de Preus al Consum.  

 

 Pel que fa a les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, recordem la novetat 

que va suposar l’establiment d’una anomenada “tarifa plana” per les altes inicials. En virtut de la 

Llei 11/2013 i de la recent Llei 31/2015 els primers sis mesos d’aplicació de la reducció suposa 
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pagar una quota de 50,00 euros que passen a ser 131,78 euros els sis mesos posteriors i 

184,48 euros els sis següents. Aquesta darrera quota bonificada s’allarga fins al mes 30è per als 

cotitzants joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys). 

 També es contemplen beneficis de cotització per als discapacitats i pels casos de pluriocupa-

ció amb el Règim General. 

 Finalment, deixar constància que existeixen dues bases Mínimes de cotització. La primera és 

la de general aplicació, base mínima 884,40 (quota de 264,44 euros). La segona s’aplica als 

autònoms que tenen contractats 10 o més treballadors i també als autònoms societaris. En 

aquest cas la base mínima és de 1.056,76 euros, amb una quota de 315,97 euros. 

 

2. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Aquest tribut ja no es 

paga per part dels 

empresaris individu-

als (persones físi-

ques) i per tant no-

més afecta a les so-

cietats i en general a 

les entitats amb o 

sense personalitat 

jurídica que tinguin 

una xifra de negocis 

superior al milió 

d’euros. 

 

Recordem que aquest tribut ja no es paga per part dels empre-

saris individuals (persones físiques) i per tant només afecta a les socie-

tats i en general a les entitats amb o sense personalitat jurídica que 

tinguin una xifra de negocis superior al milió d’euros. Aquesta xifra 

sempre es refereix al penúltim exercici, de manera que per gaudir o no 

de l’exempció l’any 2015 s’haurà tingut en compte la xifra de negoci 

de l’any 2013. 

 

  

La xifra de negocis no sols determina l’exempció sinó també el coefici-

ent de ponderació aplicable, que va de l’1,29 a l’1,35, segons el se-

güent detall: 

 

 

Import net xifra negocis (euros)  Coeficient 

De 1.000.000 fins a 5.000.000  1,29 

De 5.000.000,01 fins a 10.000.000  1,30 

De 10.000.000,01 fins a 50.000.000  1,32 

De 50.000.000,01 fins a 100.000.000  1,33 

Més de 100.000.000  1,35 
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La xifra de negocis es refereix al conjunt de les activitats econòmiques del subjecte passiu i si 

l’entitat forma part d’un grup de societats (art. 42 del Codi de Comerç) l’import de la xifra de 

negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. 

 

 També recordem que des de fa uns anys ha desaparegut com a element tributari el “nombre 

d’obrers”. Els altres elements tributaris que intervenen en el càlcul de la quota, com és ara la 

potència en Kw i la superfície, quan hagin tingut una oscil·lació (en més o en menys) superior al 

20%, obliguen a presentar una declaració de variació en_el termini d’un mes de la data en què 

s’ha produït la modificació i tindrà efectes per l’exercici següent. 

 Finalment, recordar que el termini de pagament, pel que fa als Ajuntaments corresponents a 

la comarca de l’Anoia, és fins al 5 de novembre proper. 

 

 

3. COMPTE CORRENT TRIBUTARI 

 

Aquest règim permet 

la compensació de 

crèdits i deutes que 

tinguin amb la Hi-

senda Pública, de 

manera que aquesta 

li comunica el saldo 

final de cada trimes-

tre 

 

Recordem als nostres clients que els darrers anys s’ha vingut 

aplicant, per als contribuents que s’hi van acollir, el sistema de 

compte corrent tributari. Aquest règim permet la compensació de 

crèdits i deutes que tinguin amb la Hisenda Pública, de manera que 

aquesta li comunica el saldo final de cada trimestre, creant-se una 

nova liquidació tributària que substitueix totes les compensades. 

S’exigeix que les devolucions (és a dir els crèdits compensables), tin-

guin una certa rellevància respecte dels deutes.  

 

Per aquest motiu, s’ha fixat que els crèdits reconeguts han de suposar com a mínim el 40% dels 

deutes, en l’exercici anterior a la sol·licitud del compte corrent tributari. 

 

Les sol·licituds per l’any 2016 s’han de presentar dintre d’aquest mes d’octubre. Les empreses 

interessades poden posar-se en contacte amb el nostre despatx per ampliar informació i facilitar-

los la tramitació. 
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4. ACTUALITAT MÒDULS 

 

Dins del paquet de la 

“Reforma Fiscal” que 

ha entrat en vigor l’1 

de gener del 2015 

s’inclou l’objectiu de 

restringir l’aplicació del 

règim de mòduls, esta-

blint-se NOUS LI-MITS 

GENERALS sobre algu-

nes magnituds 

Dins del paquet de la “Reforma Fiscal” que ha entrat en vigor l’1 de 

gener del 2015 s’inclou l’objectiu de restringir l’aplicació del règim 

de mòduls, establint-se NOUS LIMITS GENERALS sobre algunes 

magnituds, de manera que si se superaven en l’actual exercici 2015 

suposava l’exclusió per a l’exercici 2016. 

 

Això no obstant, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 

2016 que ha aprovat el Congrés dels Diputats en data 20 d’octubre 

(pendent de publicació al BOE quan redactem aquestes notes) ha 

modificat novament els límits per als exercicis 2016 i 2017, de ma-

nera que podríem resumir-ho en el següent quadre:  

 

 2016 i 2017 2018 

Límit de vendes o ingressos bruts 

(per a totes les activitats). 

 

250.000 euros (1) 

 

150.000 euros (1) 

Límit de vendes (agrícoles, ramade-

res o forestals). 

 

250.000 euros (2) 

 

250.000 euros (2) 

Vendes a altres empresaris amb 

obligació d’emetre factura. 

 

125.000 euros 

 

75.000 euros 

Volum de compres (per a totes 

les activitats a mòduls) 

 

250.000 euros 

 

150.000 euros 
 

 

(1) Es computen totes les operacions, incloses les que no obliguen a expedir factura. 

(2) Sols es computen les operacions que s’hagin d’anotar al Llibre Registre de vendes. 

  

 El que no s’ha modificat és la previsió que per a l’exercici 2016 ja no podran estar inclusos al 

Règim de Mòduls els titulars de les activitats subjectes a la retenció de l’1% sobre els ingressos que 

corresponen als epígrafs següents:  314, 315, 316.2, 316.3, 316.4, 316.9, 453, 463, 468, 

474.1, 501.3, 504.1, 504.2, 504.3, 504.4, 504.5, 504.6, 504.7, 504.8, 505.1, 505.2, 505.3, 

505.4, 505.5, 505.6 i 505.7.  En definitiva, de les activitats econòmiques subjectes a retenció, 

únicament restaran a mòduls els titulars de l’activitat de transports (epígraf 722), les agràries i les 

ramaderes. 

 

 Per altra banda, caldrà veure l’Ordre Ministerial que haurà de sortir abans del 30 de 

novembre que també està previst que redueixi alguns límits concrets (número de persones) a 

cadascuna de les activitats acollides al règim de mòduls, fet que pot suposar una nova exclusió.  
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 L’exclusió del règim de mòduls comportarà que la determinació dels rendiments es faci 

mitjançant l’estimació directa simplificada i la tributació de l’IVA en el seu cas, es faci pel Règim 

General, amb les obligacions formals que tot això comportarà, entre les quals, l’acompliment dels 

llibres registre reglamentaris. 

 El nostre despatx professional podrà proporcionar l’assistència que es pugui precisar per 

aquest canvi en el règim de tributació.  

 

5. NOVA FISCALITAT PER A LES SOCIETATS CIVILS 

 

Una de les novetats 

de la nova Llei de 

l’Impost sobre Socie-

tats (Llei  27/2014 

de 27 de novembre) 

és la incorporació 

com a contribuents 

d’aquest impost, de 

les persones jurídi-

ques en forma de 

Societat Civil que 

tinguin objecte mer-

cantil 

Una de les novetats de la nova Llei de l’Impost sobre Societats (Llei  

27/2014 de 27 de novembre) és la incorporació com a contribuents 

d’aquest impost, de les persones jurídiques en forma de Societat Civil 

que tinguin objecte mercantil. Això entra en vigor el proper 1 de ge-

ner de 2016, de manera que l’exercici 2015 serà el darrer en el que 

els socis d’aquestes societats tributaran pel règim d’atribució de ren-

des (per l’ IRPF si els socis són persones físiques) d’acord amb el seu 

percentatge de participació en l’empresa. 

 

Encara que persisteixen molts dubtes, per part de la Direcció General 

de Tributs s’han anat publicant diverses consultes vinculants que  pre-

tenen aclarir l’afectació d’aquesta important modificació tributària.  

 

 

En concret, s’ha aclarit el tema de la “personalitat jurídica” considerant que disposen de la 

mateixa les societats civils que tenen atorgat el N.I.F, tota vegada que han posat de manifest els 

pactes dels socis a través del document constitutiu presentat a l’administració tributària. 

 

Per altra banda, també s’ha hagut de delimitar l’afectació pel que fa a si tenen o no “objecte 

mercantil”. El criteri imposat és que no tenen objecte mercantil les activitats no incloses al Codi de 

Comerç, o sigui les activitats agràries, forestals, mineres i professionals.  De totes maneres, cal 

tenir en compte que està en tramitació un nou Codi de Comerç en el que es preveu també afectar 

a les activitats citades actualment excloses. 

 

 Avui per avui doncs, a les Societats Civils amb activitat exclusivament agrària o professional, 

entenem que no els afecta la subjecció a l’Impost sobre Societat i poden seguir el règim 

d’atribució actual. 
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 Les restants Societats Civils, hauran d’adoptar les mesures més convenients als seus interes-

sos, entre les diverses opcions de què disposen, des de la dissolució i liquidació de la societat civil, 

l’adaptació al nou règim tributari (amb obligació de portar comptabilitat ajustada al codi de 

comerç)  o la transformació en una societat de responsabilitat limitada. 

 

 Caldrà doncs veure amb deteniment l’opció més convenient atenent a les diferents circums-

tàncies que concorrin en cada cas, per la qual cosa el nostre despatx podrà prestar l’assistència 

professional que permeti la valoració dels avantatges i inconvenients i adoptar així les mesures 

més encertades. 

 

 

6. NOU TRACTAMENT FISCAL PER ALS SOCIS PROFESSIONALS 

 

Modificació per la Llei 

26/2014 de la qualifi-

cació que recau sobre 

els rendiments que 

obtenen els socis pro-

fessionals pel seu tre-

ball per a les societats 

professionals de les 

quals en són socis. 

 

Un dels temes més polèmics de la reforma fiscal en l’àmbit de l’ IRPF 

és la modificació per la Llei 26/2014 de la qualificació que recau 

sobre els rendiments que obtenen els socis professionals pel seu tre-

ball per a les societats professionals de les quals en són socis. 

 

Efectivament, es consideren rendiments d’activitats econòmiques (i 

per tant es deixen de qualificar com a  rendiments del treball) si  el 

soci en qüestió està inclòs al Règim Especial de Treballadors Autò-

noms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alterna-

tiva a l’esmentat règim especial. 

 

 

En els mesos que portem ja en vigor d’aquest precepte, s’ha pronunciat la Direcció General de 

Tributs en diverses consultes, de manera que, encara que persisteixen algunes situacions dubtoses, 

hem de considerar que s’ha aconseguit un cert aclariment a la confusió inicial causada també en 

part per una nota aclaratòria emesa per l’Agència Tributària. 

 

 Els temes que han centrat la qüestió els podem resumir a efectes pràctics en els següents 

punts: 

 1.- Quin tipus d’activitat ha de prestar el soci a la societat i quin tipus d’activitat ha de prestar 

la societat als clients, per tal de que sigui aplicable aquest precepte. 

 2.- S’ha de donar d’alta el soci en el cens d’empresaris i professionals? 

3.- Estarà o no subjecte a l’IVA  la prestació del servei per part del soci a la societat? 
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La DGT assenyala que no tenen per què coincidir exactament les qualificacions atorgades 

a les operacions par part de la normativa reguladora de cada tribut, de manera que és perfecta-

ment possible que els rendiments tinguin la consideració d’activitat econòmica en l’I.R.P.F. i en 

canvi no mereixin aquesta qualificació d’acord amb les normes que regeixen l’IVA. 

 

Això implica en definitiva analitzar cada cas amb deteniment, per tal de determinar si exis-

teix o no “ordenació”  per compte propi i amb caràcter independent de l’activitat del soci. Caldrà 

analitzar les condicions de treball (veure si els mitjans principals de treball del soci són de titularitat 

o no de la societat), les condicions retributives (si el soci suporta o no el risc econòmic i per tant 

l’èxit o  el fracàs determina la seva retribució) i la responsabilitat front a tercers (si és assumida pel 

soci o per la societat).  La conjunció d’aquests factors determinarà la subjecció o no a l’IVA de la 

prestació del servei del soci a la societat. 

 

En aquest punt considerem del tot convenient l’ajuda professional que permeti disposar de 

la major seguretat jurídica possible per fer front a les interpretacions per part de l’administració 

tributària. 

 

7. ELEVACIÓ LÍMIT EXEMPT D’APORTAR GARANTIA 

 

S’eleva el límit 

exempt de l’obliga-

ció d’aportar garan-

tia en les sol·licituds 

d’ajornament o frac-

cionament a 30.000 

euros  

El B.O.E. del dia 20 d’octubre ha publicat l’Ordre Ministerial 

2178/2015 mitjançant la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació 

d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 

30.000 euros. 

L’anterior límit era de 18.000 euros i s’havia establert en l’Ordre 

1030/2009 de 23 d’abril. 

  

 

El nou límit s’aplicarà a les sol·licituds que es presentin a partir del dia 21 d’octubre de 2015 i en 

el moment de demanar-ho s’acumularan tant els deutes als que es refereixi la pròpia sol·licitud 

com qualsevol altre del mateix deutor pendent de resolució així com l’import dels venciments 

pendents d’ingrés de deutes ajornats o fraccionats, llevat que aquests últims estiguin degudament 

garantits. 

 

 S’aclareix també que les peticions en tramitació el dia 21 d’octubre de 2015 seguiran regint-

se per la normativa vigent en la data de presentació de la sol·licitud. 
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8. ENTITATS NO LUCRATIVES 

 

S’ha fet una nova 

modificació dels límits 

d’ingressos que obli-

garien a presentar 

declaració de l’Impost 

sobre Societats. 

Encara que està pendent de publicació al B.O.E. quan redactem 

aquestes notes, en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 

al 2016 aprovada pel Congrés dels Diputats el passat 20 

d’octubre, s’ha fet una nova modificació dels límits d’ingressos 

que obligarien a presentar declaració de l’Impost sobre Socie-

tats.  

 
 

Recordem que la nova Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, en la seva redacció inicial 

obligava a totes les entitats “parcialment exemptes” a presentar declaració en la que s’haurien 

d’incloure totes les seves rendes, tant les subjectes com les exemptes. I això amb efectes de la seva 

entrada en vigor, l’1 de gener de 2015. 

 

El fet d’haver de presentar la declaració obligava a totes les entitats i associacions sense afany de 

lucre a portar la comptabilitat amb la deguda separació de les rendes exemptes i les no exemptes, 

cosa que complicava considerablement i encaria la seva gestió, gairebé en tots els casos portada 

a terme per voluntaris de la pròpia entitat o associació. 

 

La pressió a què va ser objecte l’executiu espanyol va fer possible que en data 28 de febrer de 

2015 es publiqués al B.O.E. un Reial Decret que modificava la Llei 27/2014, amb efectes de l’1 

de gener del 2015, deixant excloses de l’obligació de declarar per l’impost sobre societats les 

entitats sense afany de lucre que compleixin aquestes característiques: 

 

a) Que els seus ingressos totals no superin 50.000 euros anuals. 

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals 

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 

 

 Doncs bé, també amb efectes de l’1 de gener del 2015 la Llei de Pressupostos aprovada 

estableix una nova modificació de l’apartat a), establint un nou límit de 75.000 euros 

anuals. No hi ha modificació en els apartats b) i c). 

 

 En definitiva doncs, benvinguda aquesta modificació que beneficiarà sens dubte a gran 

nombre d’entitats. 

 

Igualada, octubre del 2015 


